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 127 -125تفريغ سورة األنعام من آية : 
  ) 34( شريط رقم :

َرًجا َكأَنَما َيصعُد ِفي السَماء  ( َفَمن يُرِِد اللُه َأن يـَْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلِإلْسَالِم َوَمن يُرِْد َأن ُيِضلُه َيْجَعْل َصْدرَُه َضيـًقا حَ 
  ) )125َعَلى الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ( َكَذِلَك َيْجَعُل اللُه الرْجسَ 

  ] . 125[ األنعام : 
 ----------  

  أي: ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه عالمة على اخلري . ( َفَمن يُرِِد اللُه َأن يـَْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلِإلْسَالِم ) 
  فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِه ) .  كقوله تعاىل ( أََفَمْن َشرََح اللُه َصْدرَُه ِلإلْسالمِ 

  ُسوَق َواْلِعْصَياَن أُولَِئَك ُهُم الراِشُدوَن ) .وقال تعاىل ( َوَلِكن اللَه َحبَب إِلَْيُكُم اإلميَاَن َوزَيـَنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرَه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُ  
  يقول: يوسع قلبه للتوحيد واإلميان به . )َأْن يَهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإلْسالِم قال ابن عباس( َفَمْن يُرِِد اللُه 

  أي : يف حال شديدة من االنقباض عن قبول اهلدى .( َوَمن يُرِْد َأن ُيِضلُه َيْجَعْل َصْدرَُه َضيـًقا َحَرًجا ) 
ا َيصعُد ِيف السَماِء ) يقول: فكما ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، قال ابن عباس ( َكَأمنَ  ( َكأَنَما َيصعُد ِفي السَماء )

  فكذلك ال يستطيع أن يدخل التوحيد واإلميان قلبه، حىت يدخله اهللا يف قلبه.
  أعظم أسباب شرح الصدر: التوحيُد وعلى حسب كماله ، وقوته ، وزيادته يكوُن انشراُح صدر صاحبه.قال ابن القيم :  •
  قال الله تعاىل ( أََفَمن َشرََح اللُه َصْدرَُه ِلإلْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر مْن رَبه ) . 

َا َيص وقال تعاىل ( َفَمْن يُرِِد اللُه َأن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإلْسالَِم ، َوَمن يُرِْد َأن ُيِضلُه َجيَْعْل َصْدرَهُ  ًقا َحَرجاً َكَأمنَماِء )  َضيـُد ِىف السع  
  فاهلُدى والتوحيُد ِمن أعظم أسباِب شرح الصدر ، والشرُك والضالل ِمن أعظم أسباِب ضيِق الصدِر واحنراِجه .

فُِقَد هذا النور النوُر الذى يقِذفُه الله ىف قلب العبد ، وهو نوُر اإلميان ، فإنه يشرَُح الصدر ويُوسعه ، ويـُْفرُِح القلَب. فإذا ومنها:  
  من قلب العبد ، ضاَق وَحرَِج ، وصار ىف أضيق سجٍن وأصعبه.

ء أشرُح لصدر العبد من ياإلنابة إىل الله سبحانه وتعاىل ، وحمبُته بكل القلب ، واإلقباُل عليه ، والتنعم بعبادته ، فال شومنها: 
  ذه احلالة ، فإىن إذاً ىف عيش طيب .ذلك. حىت إنه ليقوُل أحياناً: إن كنُت ىف اجلنة ىف مثل ه

اإلعراُض عن الله تعاىل ، وتعلُق القلب بغريه ، والغفلُة عن ذِكره ، وحمبُة سواه ، فإن َمن وِمْن أعظم َأسباب ضيق الصدر: 
  كسف باالً ، وال أنكد عيشاً .أحب شيئاً غَري الله ُعذَب به ، وُسِجَن قلُبه ىف حمبة ذلك الغري ، فما ىف األرض أشقى منه ، وال أ

، ْكر تأثري عجيب ىف انشراح الصدر، ونعيم القلب، فللذِ على ُكل حال، وىف ُكل موطن دواُم ذِكرهومن أسباب شرح الصدر : 
  وللغفلة تأثٌري عجيب ىف ِضيقه وحبسه وعذابه.

لنفع بالبدن ، وأنواع اإلحسان ، فإن الكرمي احملسَن أشرُح اإلحساُن إىل اخلَْلق ونفُعهم مبا ميكنه من املال ، واجلاِه ، واومنها: 
  . الناس صدراً ، وأطيُبهم نفساً ، وأنعُمهم قلباً ، والبخيُل الذى ليس فيه إحسان أضيُق الناسِ 

م قلبًا ، الشجاعة ، فإن الشجاع منشرح الصدر ، واسع البطان ، متِسُع القلب ، واجلباُن: أضيق الناس صدراً ، وأحصُرهومنها: 
  . ال فرحة له وال سرور ، وال لذة له ، وال نعيم إال مْن جنس ما للحيوان البهيمى

ترُك فضوِل النظر ، والكالم ، واالستماع ، واملخالطِة ، واألكل ، والنوم ، فإن هذه الفضوَل تستحيُل آالمًا وغمومًا ،  ومنها:
، ويتعذُب ا ، بل غاِلُب عذاِب الدنيا واآلخرة منها ، فال إله إال اللُه ما أضيُق  ومهومًا ىف القلب ، حتُصرُه ، وحتِبسه ، وتضيقهُ 

  صَدر َمن ضرب ىف كل آفٍة من هذه اآلفات بسهم ، وما أنَكَد عيَشه ، وما أسوأ حاله ، وما أشد حصَر قلبه . ( زاد املعاد ) .
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كما جيعل اهللا صدر من أراد إضالله ضيقًا حرجًا ، كذلك يسلط اهللا   يَن َال يـُْؤِمُنون )( َكَذِلَك َيْجَعُل اللُه الرْجَس َعَلى الذِ 
  الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أىب اإلميان باهللا ورسوله، فيغويه ويصده عن سبيل اهللا .

  : اختلفوا يف تفسري ( الرجس ) فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطه اهللا عليهم .قال الرازي  •
  . خري فيه االً مبل جماهد ( الرجس ) وقا

  . وقال عطاء ( الرجس ) العذاب
   . وقال الزجاج ( الرجس ) اللعنة يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة

  الفوائد :
  سؤال اهللا اهلداية . -1
  من عالمات التوفيق انشراح الصدر للحق وقبوله واالنقياد له . -2
  فضل انشراح الصدر . -3
  الل عدم قبول احلق واإلعراض عنه .من عالمات الض -4
  أن عدم اإلميان سبب لتسليط الشيطان على العبد عقوبة إلعراضــه . -5
  ) )126( َوَهَذا ِصَراُط رَبَك ُمْسَتِقيًما َقْد َفصْلَنا اآليَاِت ِلَقْوٍم يَذكُروَن ( 

  ] . 126[ األنعام : 
 ----------  

أي: هذا الدين الذي شرعناه لك يا حممد مبا أوحينا إليك هـــــــــذا القرآن، وهو صراط اهللا  ِقيًما )( َوَهَذا ِصَراُط رَبَك ُمْستَ 
  املستقيم .

  . υقوله تعاىل ( وهذا ِصرَاُط رَبَك ُمْسَتِقيماً ) هذا إشارة إىل القرآن والشرع الذي جاء به حممد قال ابن عطية :  •
: هذا الذي أنت عليه يا حممد واملؤمنون دين ربك ال اعوجاج  ) أي ذا ِصَراُط رَبَك ُمْسَتِقيماً وه قوله تعاىل ( : يوقال القرطب •

  فيه.
  أي: قد وضحناها وبيناها وفسرناها . ( َقْد َفصْلَنا اآليَاِت )

  أي: ملن له فهم ووعي يعقل عن اهللا ورسوله. ( ِلَقْوٍم َيذكُرون )
  الفوائد :

  هو الصراط املستقيم . εبعث به حممد  أن دين اهللا الذي-1
  . احلجةرمحة اهللا بعباده حيث فصل هلم اآليات ووضحها لتقوم عليهم -2
  احلث على التذكر بآيات اهللا تعاىل . -3

  ) ) .127( َلُهْم َداُر السَالِم ِعنَد رَبِهْم َوُهَو َولِيـُهْم ِبَما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن (
  ] . 127[ األنعام : 

 ----------  
  اجلنة . وهي ( َلُهْم َداُر السَالِم  )

  أي : يوم القيامـة .( ِعنَد رَبِهْم ) 
• وكدر وهم وغم . هالدار اليت سلمت من كل آفة وبلية ومكرو  امسيت بذلك : أل  
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  :ويف تسميتها بذلك أربعة أقوالقال ابن الجوزي :  •
  ه ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ، والسدي.أن السالم ، هو اهللا ، وهي داره ، قال أحدها :
  أا دار السالمة اليت ال تنقطع ، قاله الزجاج. والثاني :
  أن حتية أهلها فيها السالم ، ذكره أبو سليمان الدمشقي. والثالث :
ملالئكة يدخلون عليهم أن مجيع حاالا مقرونة بالسالم ، ففي ابتداء دخوهلم ( ادخلوها بسالم ) وبعد استقرارهم ( وا والرابع :

سالمًا سالمًا ) وعند لقاء اهللا ( سالم قوًال من رب رحيم ) وقوله ( حتيتهم يوم  من كل باب سالم عليكم ) وقوله ( إال قيالً 
  يلقونه سالم ) .
الم ، الذي سلمها : ... فإا دار السالمة من كل بلية وآفة ومكروه ، وهي دار اهللا ، وامسه سبحانه وتعاىل السوقال ابن القيم 

وسلم أهلها ، وحتيتهم فيها سالم ، واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت ، والرب تعاىل يسلم عليكم 
  من رب رحيم ) . من فوقهم كما قال تعاىل ( هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون سالم قوالً 

  وللجنة أسماء :
  أوًال : الجنة .

  املتناول لتلك الدار ، وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور .وهو االسم العام 
  ) .َسُنْدِخُلُهْم َجناٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً قال تعاىل (

  ) .رِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهارُ َجناٍت جتَْ وقال تعاىل (َوَبشِر الِذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصاِحلَاِت َأن َهلُْم 
  ثانياً : دار السالم .

  فهي الساملة من كل بلية وآفة ومكروه .
ْم َوُهَو َولِيـُهْم ِمبَا َكانُوْا يـَْعَمُلون ) . ِالَِم ِعنَد َرقال تعاىل ( َهلُْم َداُر الس  

  ) .اُء ِإَىل ِصرَاٍط مْسَتِقيمٍ َويـَْهِدي َمن َيشَ  وقال تعاىل (َوالّلُه يَْدُعو ِإَىل َداِر السَالمِ 
  ثالثاً : دار الخلد .

  ومسيت بذلك ألن أهلها ال يظعنون عنها أبداً كما قال تعاىل ( عطاء غري جمذوذ ) .
ٌر أَْم َجنُة اْخلُْلِد الِيت ُوِعَد اْلُمتـُقوَن َكاَنْت َهلُْم َجزَا   ء ومصرياً) .قال تعاىل (ُقْل أََذِلَك َخيـْ

  رابعاً : دار المقامة .
  ألم مقيمون ا أبداً ، ال ميوتون وال يتحولون منها أبداً .

  يَها لُُغوٌب ) .قال تعاىل حكاية عن أهلها (الِذي َأَحلَنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن َفْضِلِه َال َميَسَنا ِفيَها َنَصٌب َوَال َميَسَنا فِ 
  ى .خامساً : جنة المأو 

  . قال تعاىل (أَما الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت فـََلُهْم َجناُت اْلَمْأَوى نـُُزًال ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن )
  وقال تعاىل (فَِإن اْجلَنَة ِهَي اْلَمْأَوى ) .

  سادساً : جنات عدن .
  أي جنات إقامة ، يقال َعَدَن باملكان أي أقام به .

  تعاىل (َجناِت َعْدٍن الِيت َوَعَد الرْمحَُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيِب ِإنُه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِّياً ) .قال 
  وقال تعاىل ( َوَمَساِكَن طَيَبًة ِيف َجناِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) .
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  سابعاً : دار الحيوان .
  فاد ، وال تفىن وال تنقطع .أي هي الدار اليت ال تنغيص فيها وال ن

نـَْيا ِإال َهلٌْو َوَلِعٌب َوِإن الداَر اْآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكا نُوا يـَْعَلُموَن ) .قال تعاىل (َوَما َهِذِه اْحلََياُة الد  
  ثامناً : الفردوس .

  يه البساتني  .: اسم من أمساء اجلنة ومعناه : البستان الذي جيمع كل ما ف والفردوس
  الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجناُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال ) . ِإن قال تعاىل (

  وقال تعاىل (الِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ) .
  . أي: حافظهم وناصرهم ومؤيدهمَوُهَو َولِيـُهْم ) ( 

  من األعمال الصاحلات والقربات الطيبات .ا َكانُوْا يـَْعَمُلوَن ) ( ِبمَ 
  الفوائد :

  أن مأوى املؤمنني اجلنة .-1
  أن اجلنة دار السالم من كل مكروه . -2
  أن اجلنة دار الكمال والسرور الكامل .-3
  إثبات والية اهللا ألوليائه املتقني .-4
 ) 34( انتهى الشريط :       ه سبب دخول اجلنة .احلث على العمل الصاحل يف هذه الدنيا وأن-5


